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1. Lidmaatschap en seizoen 

1.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met het indienen van een 
volledig ingevuld Inschrijfformulier bij de ledenadministratie. 

1.2 Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met een seizoen, tenzij het lid vóór 
het einde van het seizoen een zich formeel heeft uitgeschreven bij de ledenadministratie. 

1.3 Het seizoen loopt parallel aan het schooljaar voor het basisonderwijs Regio Zuid. 
De vakantiespreiding voor de Regio Zuid is bepalend voor het jaarlijkse lesrooster zoals 
dat eind van het lopend seizoen voor het aankomende seizoen wordt gepubliceerd. 

2. Contributie en betaling 

2.1 De hoogte van de contributie per lescategorie wordt jaarlijks vastgesteld en is voor alle 
leden beschikbaar via de website. De actuele contributie per lescategorie wordt op de 
website gepubliceerd. Voor selectielessen is het mogelijk dat de wedstrijdkosten worden 
opgenomen in de contributie. Ook dit is dan beschreven op de website. 

2.2 De contributie dient bij voorkeur te worden voldaan via een doorlopende SEPA 
machtiging voor incasso. Het is uitsluitend op aanvraag mogelijk een contributienota te 
ontvangen, daarvoor wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. 

2.3 Indien het lid bij aanvang van het seizoen staat ingeschreven in de ledenadministratie is 
de volledige contributie verschuldigd voor alle ingeschreven onderdelen. Bij uitschrijving 
kort vóór aanvang van het nieuwe seizoen zal een uitschrijftarief van € 15,00 in rekening 
worden gebracht voor reeds gemaakte kosten. 

2.4 Ter bepaling van de hoogte van de contributie bij instroming tijdens het seizoen is het 
seizoen verdeeld in maandelijkse periodes. Indien een lid gedurende het seizoen 
instroomt zal contributie worden berekend naar rato vanaf de 1e van de maand waarin 
deze gaat deelnemen aan de lessen waarvoor ingeschreven is. 

2.5 Indien door / namens het lid bij inschrijving met een doorlopende SEPA machtiging 
toestemming is gegeven voor contributie betaling via automatische incasso zal de 
contributie in de eerstvolgende maand na inschrijving worden geïncasseerd. 

2.6 Indien ouders/verzorgers van leden het contributiebedrag niet ineens kunnen voldoen, 
kan op verzoek een betalingsregeling worden getroffen van maximaal 3 betaaltermijnen 
gespreid over het seizoen. 

2.7 Wij werken als vereniging mee aan de mogelijkheid om de contributie te voldoen via de 
Meedoenregeling van de gemeente Tilburg of declaratie bij het Jeugdsportfonds Tilburg. 
Indien men gebruik wordt gemaakt van de Meedoenregeling moet dit expliciet op het 
Inschrijfformulier worden aangegeven. 
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3. Restitutie van contributie 

Restitutie van contributie kan uitsluitend op aanvraag door het bestuur worden verleend. 

3.1 Restitutie van contributie wordt verleend bij beëindiging van het lidmaatschap: 
• op geneeskundig advies, bij langdurige of chronische blessures 
• in verband met het bereiken de leerplichtige leeftijd van 4 jaar 
• in verband met het volgen van zwemlessen 

3.2 Gedeeltelijke restitutie kan worden verleend bij het volgen van een buitenlandse stage, 
mits dit tijdig wordt aangekondigd bij de ledenadministratie en penningmeester. 

3.3 Indien het verzoek tot restitutie wordt gehonoreerd zal het restitutiebedrag worden 
berekend naar rato van de maandelijkse periodes. Alleen volledige maanden die niet 
genoten zijn worden terugbetaald. 

4. Beëindiging lidmaatschap 

4.1 Het lidmaatschap kan uitsluitend worden beëindigd door een opzegging per mail aan de 
ledenadministratie. 

4.2 Het lid is zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van een beëindiging van het 
lidmaatschap vóór het einde van het seizoen. 

4.5 Het lid is pas uitgeschreven als er een mailbevestiging vanuit de ledenadministratie is 
verstuurd waaruit blijkt dat uw uitschrijving in de ledenadministratie is verwerkt. 

 


